"Beypazarı Havucu" Meclis Gündeminde
19.10.2009
CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, havuç
üretiminde Türkiye’nin ihtiyacının büyük bir
bölümünü karşılayan Türkiye'nin önde gelen
havuç üretim merkezlerinden olan Beypazarı’nda
yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Ateş,
ilçede pek çok ailenin geçimini havuç ve havuçtan yapılan havuç lokumundan sağladığını kaydetti.
Ankara Beypazarı'nın, üretim ve pazar sorunu
yaşadığını belirterek, "Türk çiftçisi kendi kaderine mi terk edilecek" diye sordu.
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*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Ankara
Beypazarı çiftçisinin sıkıntılarını meclis gündemine taşıdı. Ateş, Tarım ve Köy İşleri Bakanı
Mehdi Eker'in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle
TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde,
Türkiye'nin önde gelen havuç üretim merkezlerinden birinin de Ankara ili Beypazarı ilçesi
olduğunu belirterek, "Ülke üretiminin yarısının
karşılandığı ilçede pek çok aile geçimini havuç ve
havuçtan yapılan havuç lokumu ve havuç suyundan sağlamaktadır" dedi. Bugün Beypazarı'nın
havucu kalitesiyle sebze ve meyve hallerinde ayrı
bir yere sahip olduğunu ancak, buna rağmen
pazar sorunu yaşandığını kaydeden Ateş, "İlçede
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‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Dijital Baskı-Tasarım

Sırp belediye başkanları Beypazarı'nda
gilerden dolayı teşekkür etti.
Konuk belediye başkanları ziyaretin ardından
ilçeden ayrıldı.
21 Ekim 2009

MADEN YATAKLARI ÜSTÜNDE YAŞIYORUZ.

Dünyada ikinci büyük soda külü rezervi olan Beypazarı Trona yatağını işletmek üzere kurulan tesis, yılda 1 milyon
ton soda külü, 100 bin ton sodyum karbonat üretimi ile dünya tüketiminin yüzde 2.5'unu karşılıyor.

Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'sinin
Türkiye'de bulunduğu, bunların bugünkü piyasa değerinin
2,5 trilyon doların üzerinde olduğu bildirildi.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA)
muhtemel rezerv araştırmalarına göre, Türkiye'de yer
altında bulunan en yüksek maden rezervi 15,8 milyar ton
ile dolomit. İçinde kalsiyum karbonat ve sodyum karbonat barındıran ve bu özellikleri yüzünden cam ve seramik
endüstrisinin vazgeçilmezleri arasında yer alan dolomit,
nadir ve çok değerli bir kireç taşı olarak biliniyor.
Bunun yanı sıra, Türkiye'de 13,9 milyar ton mermer, 12,3
milyar ton linyit kömürü, 5,7 milyar ton kaya tuzu, 1,2
milyar ton yüksek kalorili taş kömürü, 3 milyar ton bor,
1,5 milyar ton ponza, 1,9 milyar ton blister bakır cevheri
bulunuyor.
Türkiye'nin toplam yer altı maden kaynaklarının bugünkü
piyasa değerinin ise 2.5 trilyon doların üzerinde olduğu
belirtiliyor.
MTA'nın verilerine göre, yer altında bulunan diğer
madenler arasında 29,6 milyon ton asbest, 82 milyon ton
asfaltit, 35 milyon ton barit, 251 milyon ton bentonit, 1
milyar 641 milyon ton bitümlü şist, 88 milyon ton boksit,
3,8 milyon ton cıva, 380 bin ton toryum, 233 milyon ton
trona (tabii soda), 9 bin 137 ton uranium ve 345 milyon
ton zeolit bulunuyor.
Araştırmalar, Türkiye de 700 ton görünür altın rezervi
(6500 ton muhtemel rezerv) ve 1926 ton görünür gümüş
rezervi bulunduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra 239
milyon ton feldspat, 70 milyon ton fosfat kayası, 4 milyon ton manganez bulunduğu öngörülüyor.
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KOKULU LEYLEKLER
“Bu günün yavrusu, yarın bu adanın kaderini
elleri arasına alacaktır. Ona emanet edeceğimiz
bu vatan, ancak onun sağlam bir irade, sarsılmaz bir iman ve hiçbir tehlikeden yılmayacak
azme sahip olması ile mümkün olabilecektir”.
Dr. Fazıl KÜÇÜK
Anadolu’nun güzel insanlarının imbikten geçirerek yaptıkları pek çok değerlendirme
ve söyleminin olduğu biliniyor. Bu sözlerin
günümüzde de geçerliliğini korumakta olduğu
yadsınamaz.
Sayfa 3’de

BOR REZERVİNİN YÜZDE 72'Sİ TÜRKİYE'DE
Dünya metal maden rezervlerinin yüzde 0,5'i; endüstriyel
ham madde rezervlerinin yüzde 2,5'u; kömür rezervlerinin yüzde 1'i ve jeotermal potansiyelinin yüzde 0,8'i
Türkiye'de bulunuyor.
Türkiye, 3,8 milyar metreküp işletilebilir mermer, 2,7
milyar metreküp işletilebilir traverten ve 995 milyon
metreküp işletilebilir granit olmak üzere 7,495 milyar
metreküp doğal taş rezervi ile dünya doğal taş potansiyelinin yüzde 40'ına sahip. Ülkemizde yapılan araştırmalarda 650'ye yakın renk ve dokuda mermer olduğu
belirlendi.
Dünya bor rezervlerinin yüzde 72'sine sahip olan
Türkiye, bu oran ile dünyada ilk sırada yer alıyor ve
dünya tüketimini en az 400 yıl karşılayabilecek durumda.
Dünyada ikinci büyük soda külü rezervi olan Beypazarı
Trona yatağını işletmek üzere kurulan tesis, yılda 1 milyon ton soda külü, 100 bin ton sodyum karbonat üretimi
ile dünya tüketiminin yüzde 2.5'unu karşılıyor.
“ALTIN REZERVİMİZ EKONOMİNİN EMRİNE VERİLMELİ”
AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal ekonomileri oluşturan en önemli sektörlerden biri olan madenciliğin, başta
sanayi olmak üzere, ekonominin tüm sektörlerinin ihtiyaç
duyduğu temel girdileri sağladığını, kırsal bölgelerde yeni
istihdam imkanları oluşturduğunu söyledi.
Türkiye'de çok çeşitli ve zengin maden rezervleri olmasına rağmen, bu kaynakların çoğunun işletmeye alınamadığını belirten Demirkıran, “Türkiye de toprak altında
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Merhaba siyasetçi dostlarım!
Eleştiri, çok önemli ve gerekli bir durumdur. Bir
anlamda fikir alışverişinde bulunmaktır. Ama
“eleştiriyorum” derken saygı sınırlarını aşmak,
işte bu hoş değil. Şunun için söylüyorum. Gelen
bazı maillerdeki üslup, oldukça onur kırıcı oluyor.

Yazısı ayfa 2’de

50 milyar tondan fazla ticari değere haiz çeşitli cins ve
özellikte maden bulunmaktadır” dedi.
Demirkıran, MTA verilerine göre, Türkiye'nin maden
kaynakları açısından, dünya madenciliğinde adı geçen
132 ülke arasında üretim değeri itibarı ile 28'inci, maden
çeşitliliği itibariyle de 10'uncu sırada yer aldığını ifade
ederek, dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden
77'sinin Türkiye'de bulunduğunu ve 60 çeşit madenin de
üretiminin yapıldığını kaydetti.
“GÖRÜNÜR 650 TON ALTIN REZERVİ VAR”
2002'den önce yılda 15 bin-20 bin metre olan MTA
maden arama sondajının, bugün yılda 200 bin metreye,
yılda 10-15 milyon TL olan yatırım bütçesinin de 102
milyon TL'ye yükseldiğine dikkati çeken Demirkıran,
bunun sonucunda 70 yılda 8,3 milyar ton olan linyit rezervi yüzde 50 artarak 12,3 milyar tonu bulduğunu, yapılacak yeni aramalar sonunda bu rezervin 25 milyar tona
kadar çıkabileceğinin varsayıldığını söyledi.
Afif Demirkıran, Türkiye'nin yılda 250-300 ton altın ithalatı ile dünyada beşinci sırada yer aldığını belirterek,
“İthal edilen altının 150 tonu işlenerek tekrar ihraç
edilmektedir. Ülkemizin yılda altın ithalatına 5-6 milyar
Dolar ödediği dikkate alındığında, 650 ton görünür ve 6
bin 500 ton muhtemel altın rezervimizin bir an önce
ekonominin emrine verilmesinin ne kadar önemli olduğu
anlaşılacaktır. Toplam altın rezervimiz ile ülkemiz, dünya
ikincisi konumundadır” diye konuştu.
Bir ülkenin refah seviyesi birçok göstergenin yanı sıra o
ülkede tüketilen maden miktarı ile de doğrudan ilgili
olduğunu dile getiren Demirkıran, araştırmalara göre, bir
insanın 70 yaşına kadar ABD'de 1600 ton, Almanya'da
1000 ton, Türkiye'de ise 300 ton maden tükettiğini kaydetti.
Demirkıran, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine
başlanan madencilik sektörünün sorunlarının tespiti ve
eksikliklerinin giderilmesi için Meclis Araştırması açılmasını desteklediklerini bildirdi.
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Belediyecilik konusunda temas ve incelemelerde
bulunmak Sırbistan'dan Türkiye'de gelen 6
belediye başkanı Ankara'nın Beypazarı ilçesini
ziyaret etti.
Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen belediye
başkanlarını, Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz
Özalp makamında ağırladı.
Özalp, bugüne kadar ilçede gerçekleştirilen
restorasyon çalışmaları ve ilçenin tarihi hakkında, konuk belediye başkanlarına bilgi verdi.
Sırp belediye başkanları da Cengiz Özalp başta
olmak üzere tüm yetkililere belediyecilik anlayışı
ve uygulamaları konusunda vermiş oldukları bil-

yer altı suyunun azalması üretimde sıkıntıya yol
açmaktadır. Bununla birlikte, üretim için yeterli
arazinin ayrılmaması, toprak için gerekli analiz ve
düzenlemelerin yapılmaması, tarımsal desteklerin
yetersizliği, havuç üretiminde büyük sorunlar
yaşanmasına neden olmaktadır" dedi.
Ülkemizin son beş yıl içerisinde gerçekleştirdiği
havuç üretimini soran Ateş, “Bir azalma varsa
nedenleri nelerdir? Hangi önlemler alınmıştır?”
sorusunu yöneltti. Ateş, Bakan Eker’in ayrıca şu
soruları da yanıtlamasını istedi:
"Ülkemizin son beş yıl içerisinde, yıllar itibariyle
havuç ihracatı ne olmuştur? Hangi ülkelere ihraHaberi Sayfa 2’de
cat yapılmıştır?
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Alkollü yolcu
şişeyle muavinin
boğazını yaraladı

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Cuma Akşamı Beypazarı’nın özel seyahat firmalarından Lüx Beypazarı yolcu aracında Güdül'lü
olduğu öğrenilen alkollü Osman İ. isimli yolcu, olay
çıkardı.
Aşırı alkol alarak Ankara'dan Beypazarı’na gelen
araca binen Osman İ. (40) isimli yolcunun,diğer yolcuları rahatsız etmesi nedeniyle 1990 doğumlu
Muavin Tolga İpek tarafından birkaç kez uyarıldığı,
ancak alkollü yolcunun sorun çıkarmaya devam
ettiği , alkollü yolcunun araçtan indikten sonra bira
şişesini kırarak Tolga İpek'e saldırdığı ve muavini
ağır yaraladığı öğrenildi.
Muavin Tolga İpek, olaydan sonra Beypazarı
Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine getirilerek
tedavi altına alındı. Hastanede alkollü yolcuya da
alkol muayenesi yapıldı. Aşırı alkollü olduğu belirtilen Osman İ. ye yapılan alkol muayenesinde cihazda sonuç dahi alınamadı. Genel cerrahi polikliniğinde yatan Tolga İpek'in durumunun iyi olduğu
öğrenildi. Osman i (40) tutuklanarak Sincan
Cezaevine gönderildi.

Hakim SERPİL BAYAZIT’A
VEDA YEMEĞİ

Ankara Yargıtay 12.Hukuk Dairesine atanan ve
Beypazarı’nda 5 seneden beri hakimlik yapan Serpil
Bayazıt’a Bağevi Restoranda bir veda yemeği verildi. Yemeğe çalışma arkadaşlarının yanı sıra,
Kaymakam Hikmet Aydın, Belediye Başkanı Cengiz
Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Temür, Eski
Belediye Başkanı Avukat M.Yavaş ve birçok davetli
katıldı.
Hakim Serpil Bayazıt yaptığı konuşmada
"Beypazarı'nda çalışmanın çok büyük bir ayrıcalık
olduğunu düşünüyorum.Bunu her gittiğim yerde de
dile getiriyorum. Şanslı olduğumu düşünüyorum
burada bir çok dost ve arkadaş kazandım. Güzel bir
5 yıl geçirdim, her şey için çok teşekkür ediyorum"
20 Ekim 2009
diyerek davetlilere teşekkür etti.
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Merhaba sevgili dostlarım!
Eleştiri, çok önemli ve gerekli bir durumdur. Bir anlamda fikir alışverişinde bulunmaktır. Ama “eleştiriyorum” derken saygı sınırlarını aşmak, işte
bu hoş değil. Şunun için söylüyorum. Gelen bazı maillerdeki üslup, oldukça
onur kırıcı oluyor. Özellikle sevmedikleri partiler hakkında en ağır hakaretleri
içermesi çok üzücü. Hemen belirteyim, burada sizlerle paylaştığım bilgiler sadece siyasetçi dostlara hitap
etmiyor. Özelde idarecilik pozisyonunda olan herkese, genelde sorumluluk sahibi olan tüm insanlara buradan
çıkacak önemli püf noktaları var. Belki burada siyasetçilere mahsus spesifik konular olsa da, genel durum
budur. Zaten eğitimlerde aktardıklarımız, bunun daha detaylandırılmasından başka bir şey değil.
Tekrar şu düşük üsluplu maillere dönersek, bunlar maksadını aşarak karşı tarafla uzlaşı kanallarını kapatmaktan, tatsız münakaşadan başka bize ne verebilir ki? Hatırlarsanız bazı yazılarımda kullandığım bir slogan var;
“sevgi tercih, saygı mecburiyettir”. Şu atasözlerini bilmeyen yoktur: “Ne ekersen, onu biçersin”, “Ne
doğrarsan çanağına, o gelir kaşığına”. Grup eğitimlerimizde tartışma ortamı gerildiğinde katılımcılara: “Arkadaşlar öfkelendiğinizde saygı frenine basmayı unutmayın” derim. Meslektaşlarım bu eğitimlerin verildiği
her yerde şunu sıklıkla tekrarlarlar: “Davranışlar, davranışları doğurur. Duygular bulaşıcıdır ”. Aslında hepimiz karşımızdakinde kendimizi görüyoruz da, bazılarımız farkında değiliz. Kişi, kişinin aynasıdır. En acımasız ve tavizsiz eleştirileri yapsak da, muhatabımızın onurunu düşünerek saygılı olma tutumumuzdan asla
vazgeçmeyelim. Lütfen bunu unutmayalım ki, tartışıp daha iyi sonuçlar alabilen uygar, medeni bir toplum
olma yolunda emin adımlarla ilerleyelim.
Eğitimlerde deriz ki, beden dili, bizim duygu ve düşüncelerimizin eldiveni gibidir. Nasıl bir mesaj vereceğimize öncelikle nasıl bir kılık-kıyafet seçtiğimiz ve nasıl bir beden dili sergilememizle karar veririz. Bazen
arkadaşların buna yönelik itirazları ile karşılaşırız. Derler ki, “- Hocam ben bunu kastetmedim ki! “ İyi de
karşı taraf bunu genellikle böyle anlıyorsa ne yapabiliriz? Şunu asla unutmamamız gerek: ne söylediğimiz
değil, nasıl söylediğimiz ve sonuçta nasıl anlaşıldığımız önemlidir.
Tabi daha kolay yol varken daha zor bir yöntem kullanmak isteyenlere sözümüz yok. Bir keresinde bana
bedenimizin nasıl konuştuğunu sormuşlardı. Hepimiz biliriz ki, girdiğimiz yeni bir ortamda, toplulukta şöyle
etrafımızı süzer, oradaki insanlar hakkında bir kanaat oluştururuz. Yakın çevremizde ise daha detaylı kanaate
ihtiyaç duyarız. Sorarım size bunu herkesle konuşarak mı yaparız? Elbette hayır. Sadece çevremizdeki insanlar hakkında gözlem yaparız. Karşımızdaki insanlar eski deyimle lisan-ı halleriyle bize kendileri hakkında
farkında olmadan bilgi verirler. Çok azı insan beden dilini doğru kullanır. Olduğundan farklı görünmeye
çalışanların abartılı hareketlerini hemen fark ederiz. Mesela asla hoşlanmadıkları halde gülümsediklerini
zannederler. Halk arasında buna ne derler bilirsiniz. Denemesi bedava.. hodri meydan!.. Bu makaleyi okuduktan sonra siz de bu gözlemi yapın, e mail adresleri aşağıda bulabilirsiniz. Sonuçları paylaşmanız için sizi bekliyor.
Dostlarım, bir önceki yazımızda bahsettiğimiz beden dili konumuzda kılık üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda
kaldığımız yerden devam edelim. Özellikle önemli toplantılarda ve bizi ilk defa tanıyacak olanların bulunacağı ortamlarda kılık gibi kıyafet seçimi çok önemlidir.
Kıyafet Seçiminde:
— Kilolu olanlar ve zayıf vücutlular, desen seçimine dikkat etsinler. Şişmanlar boylamasına çizgili olan ve
daha çok koyu renkleri tercih etsinler. Zayıf olanlar için çok fazla mahsuru olmasa da, boylamasına çizgili
olan kıyafetlerden kaçınsınlar. Özellikle aşırı zayıf ve uzun boylu olanlar buna daha çok dikkat etmeliler.
— Renk uyumunda ahenk, oldukça uzun izaha muhtaçtır. Ama erkek adaylar eşlerinden veya bayan olan
yakınlarından yardım alabilirler. Bu arada zevk sahibi beylerin hakkını yememek gerek. Katıldığınız toplantı
ve aktivitelere göre renk seçimi farklılık gösterebilir. Aynı zamanda vereceğiniz mesaj açısından da oldukça
önemlidir. Biliyor musunuz, bedenin dili olduğu gibi renklerin de dili vardır. Bu durum, çalışma ortamında da
çok önemdedir. Ama ayrıntıları bununla ilgili bir yazıda vereceğim.
— Kıyafet içi aksesuarlar, bilinçli kullanılmalıdır. Kravat, broş, kravat iğnesi vs. bilen biri tarafından seçilmelidir. Ne aşırı fantezi, nede aşırı gösterişsiz olanlar modeller tercih edilmemelidir. Bu arada bazı partilerin
rozetleri, ebat ve tasarım yönünden çok berbat görünüyor. Bunların seçicilerinin işin ehli olmadıkları çok belli
oluyor.
— Prestij için kıyafet harici aksesuarlar, titizlikle seçilmelidir. Çantanın renk, model ve ebadı, yapılan o anki
çalışma ile ilgilidir. Mesela dosyalarla gidilen bir saha veya toplantı çalışmasına el çantası yanında diğer elde
dosyalarla gidenleri gözlemledim. Bu son derece amatörce bir yaklaşımdır. Tabi kendi gruplarımızda bunları
giderdik.
Olumlu beden sinyalleri:
— Muhatabınıza içten, sıcak bir tebessüm ile bakın. Bunu size nasıl izah edebilirim diye düşündüm. Mesela,
çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla uzun bir aradan sonra tekrar karşılaşırsanız ne hissedersiniz? İşte o ruh
halinde nasıl tebessüm ediyorsanız, çevrenize böyle gülümseyin.
— Destekleyen baş hareketleri, karşıdaki kişiye verilen en anlamlı mesajlardan biridir. Bu sizin
düşündüğünüzden tamamen zıt yönde olsa bile, karşınızdakinin fikrini ifade etmesine gösterdiğiniz saygının
kalitesini yükseltir.
— Avuç içini, açık bir şekilde yana açmak, samimiyetinizi pekiştirir. Zaten gayrı ihtiyari olarak samimice
düşündüğümüz şeyleri açıklarken yaptığımız harekettir. Bu arada hiçbir zaman avuçlarınızı yumuk saklamayın. Konuşurken sahiplenme duygusunu ifade etmek için ellerinizi öne doğru uzatarak yapılan avuç yumma
hareketi, normal durumda ve uzun süre bu pozisyonda tutulursa karşı tarafta “Benden bir şeyler gizliyor” hissi
verir.
— Oturduğu yerde öne doğru eğilmek, özellikle otururken dinleme pozisyonunda karşı tarafı son derece memnun eder.
— Göz bebeğinin içine bakmak, muhatabınıza verdiğiniz önemi ifade etmenin en belirgin hareketidir.
— Başın, vücuda 90° açıda olması, dinamik ve özgüvenli olduğunuzun karşınızdakine ifade edilmesidir.
— Konuşana karşı tam cephe oturmak, sahih hadislerde de geçen çok çok önemli davranıştır. Peygamber
efendimizin her daim önemle dikkat ettiği bir davranıştır. Karşı tarafı ne olursa olsun önemli görmenin anlamlı bir mesajıdır. İnanın, modern psikoloji bize farklı şeyler söylemiyor. Bu konuda sade anlatımını çok
sevdiğim Dale Carnegie’nin kitaplarını okuyabilirsiniz
— Tokalaşırken yeterince sıkmak, ama kemik
kırarcasına yapmamak gereklidir. Ayrıca bakışlarınız
başka bir taraftayken yapılan tokalaşmak, farkında
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olmadan hakaret etmektir. Bunun için her şartta en az
Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 7-32 Beypazarý
2-3 saniye muhatabınızla göz göze gelmeye özen
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53
gösterin.
Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
— Kucaklaşırken yeterince sıkmak, ama bunda da
Genel Yayýn Yönetmeni : Kemal ÇELEN
ölçüyü kaçırmadan ve ilk siz kucaklamışsanız, karşı
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Sayfa Editörü:
tarafın bırakmasını bekleyerek ayrılmanız gerekir.
Murat ÇELEN
Şükran ÇELEN
Bu, eğitimlerimizde en fazla eğlendiğimiz seremoniMuhabirler
Nihat UÇAR
Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
dir. Çünkü bazılarımız, kucaklaşmanın estetiğini
Nallýhan Temsilcisi
u ymaya söz vermiþtir.
unutmuş görünüyor.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
................................
yazarlarýný baðlar.
Çayýrhan Temsilcisi
— Konuşurken - dinlerken, elle dokunmak,
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
Ayhan DEMÝRÇELÝK
muhatabınıza verilen olumlu bir duygusal mesajdır.
ve fotoðraflarýn her tü rlü telif hakký
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Orta An adolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
İyi olan diyalogu pekiştirirken, kötü giden iletişimi
Musa UYSAL
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
Güdül Temsilcisi
iyiye doğru çevirmenize yardım eder. Ancak, bunu
iktibas edilemez.
Bünyamin AFÞAR
yaparken tebessümü unutmayın.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Kýbrýscýk Temsilcisi
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
— İki omuzu yandan kavramak, karşı tarafa “Sen
Ýsa BÝLGÝN
Baský: Orta Anadolu Baskı Tesisi
Seben Temsilcisi
benim için çok özelsin“ hissini verir.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý/Ank.
Çetin BÝLEN
— Mimikleri aktif kullanmak, altı duygu çeşidini
ustaca kullanmaktır. Bunun için ayna karşısında bol
REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
bol egzersiz yapmalısınız.
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
— Başı aşağı - yukarı seri şekilde sallama, abartılı
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
olmadan tasdik veya “Seni anladım” manasına gelir.
Resmi Ýlanlar St/cm
7 YTL
Şüphesiz anlamak, hak vermek değildir. Ama en az
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
onun kadar önemlidir. Bunun iletişim boyunca dinSosyal ilanlar
60 YTL

"Beypazarı Havucu"
Meclis Gündeminde

Baştarafı Sayfa 1’de

Ateş, Bakan Eker’in ayrıca şu soruları da yanıtlamasını istedi:
"Ülkemizin son beş yıl içerisinde, yıllar itibariyle
havuç ihracatı ne olmuştur? Hangi ülkelere ihracat yapılmıştır? Miktarı nedir? Ne kadar gelir
elde edilmiştir?
Havuç üretiminin artırılması ve üretim bölgelerinin korunması için üreticiye yeterli ve planlı eğitim hizmeti verilmekte midir? Kapsamı
nedir?
İhracatın artırılması ve işlenmiş havuç ürünleri
üretiminin geliştirilmesi için diğer ülkelerdekine
benzer teşvikler neden verilmemektedir?
Türk çiftçisinin varolan koşullar içerisinde, dış
piyasalarda rekabet şansı var mıdır? Gerekli
desteğin verilmemesi nedeniyle kaybettiğimiz
pazar payı nedir?
Beypazarı ilçemizde havuç üreticisinin yaşadığı
sorunlar nelerdir? Çözümü konusunda alınan
önlemler nelerdir? Bu ilçemizde son beş yıl
içerisinde havuç üreticilerine verilen destekler
var mıdır?
Özellikle dış piyasalarda, Beypazarı havucunun
ve havuca dayalı ürünlerin marka haline getirilmesi için yapılan bir çalışma var mıdır? Bunun
için ayrılan kaynak nedir?
Ülkemizin özellikle son yıllarda, kendine özgü ve
üretim üstünlüğü olan tarım ürünlerinde, sahip
olduğu dış pazarları rakip ülkelere kaptırdığı
görülmektedir. Bunun nedenleri nelerdir? Bu
konuda kısa, orta ve uzun vadede ne tür önlemler
alınması düşünülmektedir? Türk çiftçisi kendi
kaderine mi terk edilecektir?"

Beypazarı turizm
derneğinden
mülki amirlere
ziyaret başladı

İlçenin Tanıtımında kolları sıvayan Beypazarı
Turizm Derneği Beypazarında mülki idare amirlerine ziyaret turlarına başladı.
Beypazarı turizm derneği Nusret Erdoğan
başkanlığında Beypazarı Kaymakamı Hikmet
Aydın’ı makamında ziyaret ederek ilçenin turizm
ve tanıtımında derneğin yaptığı faaliyetlerle ilgili
bilgi aktararak destek istedi. Daha sonra
Beypazarı Askerlik şubesi Başkanlığı, Adliye
Sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma
Komutanlığı, Beypazarı Vergi Dairesi gibi
kurumlara seri ziyaretlerde bulunan dernek
yöneticileri İlçede turizm ile ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi aktardı ve çözüm yolları
konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Kurumlara nezaket ziyaretinde bulunan
Beypazarı turizm derneği yeni yönetim kurulunun
bu ziyaretlerinin hem tanışma ziyareti olduğu,
hem de Beypazarı turizm faaliyetleri hakkında
karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

lerken yapılması, zaman zaman “Hı hıı” veya “Evet
anladım” v.s. sesleriyle desteklenmesi sizin karşı
tarafça “Uzlaşmacı bir kişi” olarak algılanmanızı
pekiştirir.
Bu tekniklerin yanı sıra sizin tespit ettiğiniz bir takım
yöntemleriniz varsa, onları da dinlemek isterim.
Biliyorsunuz.. “ben oldum (mükemmelim) diyen,
ben öldüm der” Ben bu anlamda ölmek istemem.. ya
siz? Gelecek yazıda kaldığımız yeren devam ederiz.
Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dilerim. Umut
ve sevgiyle…
“Bu yazı, mahalli idareler seçimleri arifesinde
yazılmıştır.”
Not: Sizden çok yoğun eğitim talebi alıyoruz. Ancak
grup eğitim talepleri, firmalar haricinde grupları
oluşturma açısından zordur. Bunu belediyeler,
okullar, vakıf ve dernek vb. gibi kurumlarca organize
edilebilir. Bizim grup oluşturmamız oldukça zordur.
Çok ısrar eden arkadaşlar için grup eğitim taleplerini
(İstanbul için) almaya karar verdik.
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BÖLGEDEN
Karaşarlılar Su
için Keşif Günü
HORHORDA

16 Yayla ve Karaşar Ormanını koruyan
yangın göletine gelen suyun Mahkemenin
keşif günü 26 Ekimde
Karaşar Beldesi Eğriova Yaylası Horhor
Mevkii deki su Mahkemelik olmuş ve bilirkişinin vereceği rapor Karaşarın kaderini
oluşturacak.
Karaşar Beldesi Eğriova Yaylası Horhor
Mevkii
(Eğriova Horhor mevkii'ne keşif ve bilirkişi
raporu düzenlemek için heyet gelecektir.
Zaman varlığımızı ve birliğimizi gösterme
zamanı gelin tek vücut olalım bütün Karaşar
sevdalıları 26.10.2009 tarihinde Karaşarın
sesi olmak için Horhor'dayız.)

SAANEN KEÇİSİ
PROJE
KAPSAMINDA

Saanen Keçisi yetiştiriciliği Projesi
Nallıhanlı Çiftçilerin Yüzünü Güldürücek
Nallıhan Kaymakamlığı İlçe Özel İdare
Müdürlüğü desteğiyle başlatılan Saanen
Keçisi Yetiştiriciliği Projesi kapsamında
Eymir ve Meyilhacılar köylerimizde 5 aileye
toplam 55 saanen keçisi dağıtıldı. İlçemizde
uygulanmasına ilk defa bu yıl başlanan projenin diğer köylerde de yaygınlaştırılması
hedefleniyor.

23 Ekim 2009

BEYPAZARI
TİCARET ODASI
OLAĞAN
TOPLANTISI
YAPILDI

Beypazarı Ticaret Odası Olağan toplantısını
Taş Mektep'te gerçekleştirdi.
Kosgeb ve Krediler toplantının gündemini
oluştururken,esnafın sorunları ve görüşleri
dinlendi.Yukarı sanayi esnafı içinde çıkış
yolları konuşuldu.Hanlarönündeki Park
yasağı ve Trafik uygulamasından esnafın
büyük oranda memnun olduğu öğrenildi. 3
de 2 çoğunlukla yapılan toplantıda başkan
Necdet çalışkan kosgeple ilgili
açıklamalarda bulunarak bilgi verdi.

GÜDÜLDE
KIZ ÖĞRENCİ
YURDUNDA
ZEHİRLENME

Güdül çok programlı lisesi kız öğrenci yurdunda bulunan 70 öğrencinin akşam yurda
geldiklerinde ilaçlanma nedeniyle
zehirlendikleri ve zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Güdül çok programlı lisesi kız öğrenci
yurdunda ilaçlama yapıldığı ve sonrasında
öğrencilerin akşam vakitlerinde yurda girdiklerinde zehirlenme belirtileri gösterdikleri
öğrenildi.
21.10.2009

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

HABER-EKONOMİ

KONGRE TURİZMİNE ADIM ADIM
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Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Anabilim Dalı yetkilileri; “14. Diş
Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim
Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni”ni
kültür turizminin en gözde merkezlerinden biri olan Beypazarı’nda
gerçekleştirdi.

ağırladı. Hıdırlık Tepesi’nden ilçeyi
izledikten sonra Halkevi’nde yaklaşık
iki saat süren toplantı ardından yöresel
yemek yiyen heyet; Kent Tarihi
Müzesi, Yaşayan Müze’yi gezip
alışveriş yaptıktan sonra ilçeden
ayrıldı.

Beypazarı’nın alternatif turizm alanTürkiye’de son yıllarda sıkça gündeme larında söz sahibi olmasına yönelik
çalışmalara büyük önem verdiklerini
gelen alternatif turizm alanlarından
belirten Beypazarı Belediye Başkanı
kongre turizmi; Ankara’nın turistik
M. Cengiz Özalp; Ankara ve İstanbul
ilçesi Beypazarı’nda da gelişmeye
gibi iki büyük merkeze olan yakındevam ediyor. Kültür turizminde
önemli bir yere sahip olan Beypazarı; lığıyla önemli bir avantaja sahip olan
Beypazarı’nın ilerleyen dönemlerde
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinin düzenlediği toplantı için, uluslararası çapta kongrelere de ev
sahipliği yapmasını hedeflediklerini
üniversiteden öğretim üyesi, öğretim
17.10.2009
söyledi.
görevlisi ve araştırma görevlilerini

İNÖZÜNDE ARACI İLE DEREYE UÇTU

Beypazarı İnözü Mevkii Dost Piknik İşletmesinin
bulunduğu alanda Fatih Buluç yönetimindeki 06 BDF
51 plakalı Renault 12 marka araç gece saat 23:30
sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple dereye
uçtu.
Fatih Buluç yaralı olarak Beypazarı Devlet
Hastanesine kaldırılırken, dereye uçan aracın şoför
mahallinden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bir
buzağının çıkarılması, olay yerine gelen vatandaşlar
tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Kaza yapan araçtan başka bir yaralının
çıkarılacağını zanneden vatandaşlar buzağıyı görünce
şaşkına döndü. Buzağı kazadan yara almadan kurtulurken, Fatih Buluç'un çenesinde kırıklar olduğu
öğrenildi.
Beypazarı'ndaki ilginç olay şöyle gelişti: İlçe hayvan
pazarından bir buzağı satın olan Fatih Buluş(29),
hayvanı, ilçe merkezinden Haydarlar köyüne
götürmek için otomobilinin arka koltuğuna bindirdi.
Beypazarı'ndan köyüne doğru 06 BDB 51 plakalı

otomobilinin arka kısmında buzağısı ile birlikte yola
çıkan Buluş, İnözü Vadisi'nde 50 metrelik uçuruma
uçtu.
Yoldan geçen vatandaşların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle, hurdaya dönen araçtan yaralı
olarak çıkarılan Buluş, önce Beypazarı Devlet
Hastanesi'ne, ardından da Ankara Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Buzağı ise Buluş kadar şanslı değildi. Arka koltukta
sıkışan buzağı, itfaiye ekipleri tarafından uzun süre
kurtarılmayı bekledi. Ekipler, buzağıyı kurtarabilmek
için sürücünün çıkarıldığı ön taraftan kaputu kesti.
Buzağı araçtan çıkarılarak yukarı taşındı. Kurtarılan
buzağı, ilçe merkezine götürüldükten sonra Buluş'un
yakınları tarafından itfaiyeden alınarak köye
götürüldü.
Otomobilde buzağının taşınması olayında araç sahibi
kaza yapınca, Hastanede tedavi altına alınan buzağının sahibi Buluş, otomobilinde buzağı taşıdığını
inkar etmesi dikkat çekti. Buluş, kaza yapan aracında

TÜROFED 2 nci başkanı Seçim AYDIN; ‘’ Ajandanıza
Beypazarı Festivali’ni şimdiden Planlayabilirsiniz.’‘

ürkiye Otelciler Federasyonu (Türofed) İkinci Başkanı ve Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (Atid)
Başkanı Seçim Aydın, Yeni Dönemde Yeni Tatil Önerileri içinde Beypazarı Festivalini önerdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (Türofed) İkinci Başkanı
ve Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (Atid)
Başkanı Seçim Aydın, Yeni Dönemde Yeni Tatil
Önerilerini Sıraladı.
Soru: Bir yazı, bir tatil dönemini daha geride bıraktık.
Bana göre ve yazılarınızdan da esinlendiğim gibi, şimdi
yeni bir dönem başlıyor. Yani kentlerimizi gezebileceğimiz, sanat etkinliklerine katılabileceğimiz, daha
önemlisi bir sonraki tatilimizi planlayabileceğimiz bir
dönem başlıyor diye düşünüyorum. Sizce de şimdi bir
NOT DEFTERİ (Ajanda) alıp geçmiş tatilimizi ve geleceği buraya yazma zamanı geldi mi? sorusu üzerine
Seçim Aydın; Bir yılı aşkın süredir yazdığım bu
köşenin adının, tatil bilincinin oluştuğu toplumlardaki
bir uygulamaya yol açabileceğini bekliyordum. Talebin
bizden değil okuyucularımızdan gelmesi bu konudaki
açıklamalarımızın yerine oturacağını gösteriyor. Belki
de takvim (ajanda) yayınlayan bir firma TURİZM
AJANDASI, TURİZM ANDAÇI, TURİSTİN NOT
DEFTERİ ya da benzeri bir isimle turizm amaçlı bir
yayın bile çıkarabilir.
Buna ihtiyaç kalmadan, sayın okurumuzun da belirttiği
gibi, çevremizdeki sanat olaylarını, gezilecek yerleri,
tatile gideceğimiz tarihi işaretleyeceğimiz bir defteri
kullanmaya başlayalım. Erken rezervasyon dediğimiz
olay içinde de zaten bu var. Yani tatil ve izin tarihinizi
ailenizle ocak ayında kararlaştırıp bir yere yazıyorsunuz
ve acentenize gidip tatili öncelikle düşüncenizde çözüyorsunuz. Ajandanızın birinci maddesi bu oluyor.
Sonra çevrenizdeki festivallere bakıyorsunuz ve onları
da yazıyorsunuz. Mesela Beypazarı Festivali’ni ya da
Mevlana’yı Anma Törenleri’ni şimdiden planlayabilirsiniz. Takviminizde mutlaka konser, tiyatro ve
opera gibi etkinliklere yer verin. Bu etkinliklerin biletlerini 15 günlük değil sezonluk satışa sunacak bir satış
yöntemi tavsiye etmek gerekiyor. Müzelerdeki etkinlikleri izleyip ailenizle birlikte bir müze gezisini mutlaka
ajandanıza ekleyin.

Komşu illerde gerçekleştirilecek olan etkinlikleri izlemeye, oralara kısa süreli geziler düzenlemeyi, doğal
güzellikleri arasında yürüyüşe çıkmayı planlayın; bunları düzenleyen acenteleri, gezi gruplarını not defterinize yazın. Ailenizle paylaşabileceğiniz güzel bir
ajandanız, “Not Defteriniz” olacak.
Yazılarımıza başladığımızda tatilin yılın geri kalan
dönemini dolduracak anılarla dolu geçmesinin elinizde
olduğunu, tatildeki izlenimlerinizi yansıtacak resim ve
günlüklerin dostlarınızla paylaşılacak güzellikler taşımasını önermiştik.
Bugün önerdiğimiz ajanda da bizlere seçeneklerin ne
kadar çok olduğunu, kendimiz için bunları değerlendirirken turizme olan katkımızın da artacağını
gösterecek.
Türkiye’de hava ulaşımının gelişmesi defterinize yazabileceğiniz gezi seçeneklerinin sayısını çok artırdı.
Ankara’dan da hava ulaşımı konusunda İzmir ve
Antalya gibi geniş seçeneklere sahip olunması durumunda Van’da kahvaltı yapıp çevre gezisinden sonra
geri dönmek gibi imkânlar acentelerimizce uygun fiyatlarla sağlanabilecektir.
Gezme arzusunun zamana ve mekâna bağlı olamayan
karakterinin oluşturduğu turizme daha çok katılmak
isteyen herkesi bir plan hazırlamaya, yazarken bile mutluluk duyacağınız alternatifleri düşünmeye davet ediyorum.
Meslek kuruluşları (TÜROFED, ATİD) olarak da yerel
yönetimler, etkinlik düzenleyenler, ulaşımcılar ve acentelerimizden uzun vadeli gezi seçenekleri ile ajandalarımız için veriler beklediğimizi ifade etmek istiyorum.
Serbest zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz en iyi
seçenek turizmdir. Bizler bu imkânı konaklama işletmelerimiz ve benzeri tesislerimizde doğrudan ya da
seyahat acenteleri aracılığı ile sunmaya çalışıyoruz.
Sizler de not edin ve gelin ülkemizin güzelliklerini hep
birlikte paylaşalım.’‘ açıklamasında bulundu.

buzağının sıkışmış halde bulunmasını komplo ve
oyun olarak değerlendirdi. Buluş, "Aracımda buzağı
taşımam, dana taşımam, bu bana yönelik bir oyun
komplo." diye açıklamalarda bulundu.
İtfaiye yetkilisi S. Yiğit, kaza yapan araçtan, önce
sahibini sonra da buzağının kendisini uzun süren
uğraşlar sonucunda kurtardıklarını belirterek,
Buluş'un aksine, araçta buzağının da bulunduğunu
doğruladı. İtfaiyeci Yiğit, "Merkezimize gelen ihbar
sonucu olay yerine gittik. Kaza yerine vardığımızda
aracın 50 metrelik uçuruma yuvarlandığını gördük.
Önce sürücüyü çıkardık, sonra da arka koltukta bir
buzağı olduğunu gördük. Uzun uğraşlar sonucunda
bu buzağıyı da kurtararak sahiplerine teslim ettik."
dedi.
Buluş'un, araçta hayvan taşımanın yasak olduğunu
bildiği için ceza yememek amacıyla olayı inkar yöntemine gittiği ileri sürüldü.
22.10.2009

Üniversiteli Gençlerin
Sorunları İçin Gece
Düzenlendi.

Kısa adı Beygep olan Beypazarı Gençlik platformu Beypazarı’nda okuyan Üniversiteli
Gençlere Beypazarı İnözü Vadisinde ki dostlar
tesisinde tanışma yemeği ve eğlence gecesi
düzenledi.
Geceye Beypazarı Belediye Başkanı M.
Cengiz Özalp de katıldı. Gençlere konuşma
yapan Başkan Özalp kendisinin de
Üniversitede okuduğu yıllarında sıkıntı çektiğini belirterek gençlerin sıkıntılarını bildiğini
bu sıkıntıları biran önce gidermek için elinden
gelen gayreti göstereceğini söyledi.
Yemeğe geç gelişin sebebini İçişleri Bakanı
Beşir Atalay la görüşme yaptığını, görüşmelerden dolayı geç kaldığını belirterek gecikmeden dolayı özür diledi.
Başkan Cengiz Özalp yemekli toplantıda
Üniversitede okuyan Gençlerin sıkıntılarını
dinledi ve Belediyenin her zaman gençlere
açık olduğunu her hangi bir sıkıntılarında
kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

FOTO ALİ

Ali BIDAK
Beytepe Mahallesi Dikiciler Sokak
No:34 Beypazarı/ANKARA

PAŞA KONAĞI
Çok yakında Hizmete girecektir.
Konaklama Yemek

Paşa Camii Yanı Tel:0.542.245 22 22
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ARA SIRA
KOKULU LEYLEKLER

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

“Bu günün yavrusu, yarın bu adanın kaderini
elleri arasına alacaktır. Ona emanet edeceğimiz bu vatan, ancak onun sağlam bir
irade, sarsılmaz bir iman ve hiçbir tehlikeden
yılmayacak azme sahip olması ile mümkün
olabilecektir”.
Dr. Fazıl KÜÇÜK
Anadolu’nun güzel insanlarının
imbikten geçirerek yaptıkları pek çok değerlendirme ve söyleminin olduğu biliniyor. Bu
sözlerin günümüzde de geçerliliğini korumakta olduğu yadsınamaz. Öyle bir dünyada
yaşıyoruz ki, bu sözleri nerede ise her olayda
anımsamak zorunda kalıyoruz.
Leyleğin ömrünün laklakla geçmekte olduğu
söylemi bunlardan sadece bir tanesidir. Yine
Anadolu’da pek çok işyerindeki duvarlarda
“Az laf çok iş” sözleri yazılıdır. Böylece her
sözcük ve anlatımda Anadolu insanının bilgeliğine de tanık oluyoruz.
Bir yıla yaklaşan süredir adada yürütülen
çözüme ilişkin görüşmeler, yukarıdaki tanımlarla bire bir örtüşmektedir. Bir yandan
görüşmeler yapılırken, Rum siyasetçilerin
sürekli olarak Türkiye’ye saldırdıklarına hep
birlikte tanık olmuş bulunuyoruz.
Türk görüşmeci ise “aman masadan kaçan
taraf olmayalım” yaklaşımını sergileyerek,
sürekli olarak uzlaşı çabasında olduğunun
görüntüsünü vermiştir. Bu yaklaşım, uzlaşı adı
altında ödün mü veriliyor kuşkusunun oluşmasına yol açmaktadır.
Kıbrıs Rum tarafının Dışişleri eski bakanı Bay
Nikos Rolandis, Rum tarafının yaklaşımını
ağır bir dille eleştiriyor. Rum görüşmecileri,
uzlaşmaz kişiler olarak suçluyor. Ki sorumlu
olduğu dönemde uzlaşmacı tavırları sergilediği
unutulmamıştır.
Bu konudaki görüşlerini sıklıkla yineleyen
Bay Nikos Rolandis, son olarak geçtiğimiz
Temmuz ayında Alithia gazetesinde yayımlanan açıklamasında “Kıbrıs’taki BM Barış
Gücünün” durumunu ele alıyor.
“Barış güçleri her zaman var olmayacak.
Birileri çıkıp da bize gerçeği söylediğinde
sinirlenmemeli, söylenenleri şantaj olarak
algılamamalıyız. Bu güne kadar sunulan 15
çözüm (60 yılda) planından en azından birini
kabul etselerdi, bu gün Kıbrıs’taki durumun
çok daha farklı olacağı” görüşünü dile getiriyor. Gerçekleri söylüyor mu ne…
Bay Hristofyas’ın da yine bu sürede ağzı hiç
boş durmadı. Onulmaz bir hastalığa yakalandığından olacak, sürekli olarak Türkiye’yi
suçladı ve saldırdı. Son günlerde yine müzakere sürecinin sıkı takvimler ve hakemlik içermediğinin altını çiziyor. 2009 yılı sonunda
çözüm bekleyenin kendileri olmayıp, sokaktaki başkalarının olduğunun görüntüsünü vermenin ötesine geçiyor. Özellikle Aralık ayında
yapılacak olan olası bir referandumdan da
rahatsızlık duyduğunu gizlemiyor.
Konuşmasında, “Gerek Türk tarafı gerekse
hem AB hem de bazı BM yetkililerinin, Kıbrıs
sorununun çözümü için yürütülen doğrudan
müzakerelerde Aralık ayına kadar anlaşmaya
varılması ve çözümün referanduma sunulmasına değinmelerinin kendilerini rahatsız ettiğini”
söylüyor. Bu söylemleri ile leylek olduğunu
kanıtlamak istiyor mu ne…
O zaman neyi veya neleri yapmalıyız sorusunun yanıtını da vermek durumundayız.
Sıklıkla yinelediğimiz gibi Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni ekonomik olarak
güçlendirmek gibi sorumluluğumuzun
olduğunu belirtmek istiyoruz. Ekonomik
olarak güçlenecek olan devletimiz, güneydeki
Rum Yönetimi ile rekabet etmeye başlayacaktır. Rumlarla Yunanlıların en fazla korktukları
hususun bu olduğunun da unutulmaması
gerekmektedir.
60 yıldır çözüme ulaşılamadığına göre daha
kaç yıl bu masallarla ve laklaklarla zaman
yitireceğiz. Karşı tarafın da bu gerçeği kabul
ettiği noktada görevin öncelikle siyasetçilere
düştüğü gerçeği ile yüzleşiyoruz.
Bu güne değin yaşanmış olan tüm olaylarda
kullanılan ayakların bile kokmanın ötesine
geçtiğinin de göstergesidir. Güzel ülkemin
güzel olan tüm siyasetçileri, gelinen bu noktadan sonra daha ne kadar süre ile beklemeyi
düşünüyorsunuz…
Göçmen kuşlardan olan leyleklerin, daha ılıman iklimlerdeki ülkelere gitmek üzere
ülkemizden ayrılmakta olduklarını da anımsatmak istiyoruz.
SEVGİ ile kalınız…

21 Ağustos 2009 - Ankara -

Boztepe Mevkii Oğuzkent Yolu üzerinde
436 m2 arsanın10.000 TL ipotek alacağımın karşılığını devretmek istiyorum.
Cep:0.543.3122419

HOSTİNG FİYATLARI
ALAN ADI TESCİLİ
Hemde 700 MB
ARTIK HERKESE 100 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
23 Ekim 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:251 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

Hürriyet Gazetesinin seçtiği 5 Fotoğraf Rotasından
biride BEYPAZARI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Hürriyet Gazetesi tarafından Türkiye genelinde
Türkiye’nin farklı bölgelerinden doğadan,
kültüre, tarihten mimariye foto safariye çıkabilecek 5 rota belirlendi. Bu rotalardan birinin de
Beypazarı olduğu vergulandı.
Fotoğraf meraklılarını doğaya çıkmaya, daha
fazla fotoğraf çekmeye kışkırtan günler geldi.
Ormanlar sarı, kahverengi, kırmızının binbir
tonuyla renklenirken, sonbahar çiçekleri yüzünü
gösterdi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden
doğadan, kültüre, tarihten mimariye foto safariye
çıkabileceğiniz beş rota seçtik.
KAPADOKYA / NEVŞEHİR
Masal mekanı
Kapadokya, sıradışı yer şekilleriyle tam bir
fotoğraf cenneti. Ürgüp, Göreme Açık Hava
Müzesi, Uçhisar, Karanlık Kilise, Kızılvadi,
Avanos çanak atölyeleri, Sinasos, Dervent Vadisi,
Zelve Açık Hava Müzesi, Paşabağ, Hacıbektaş
Veli Dergahı, Sarıhan Kervansarayı, Çavuşin,
Ihlara Vadisi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Narlıkuyu
Krater Gölü, Tuz Gölü, Zelve Manastırı bu
bölgede görebileceğiniz ilginç yerler. 60 milyon
yıl önce bölgedeki yanardağlar faaliyete geçince
Göllüdağ, çevresine lav püskürtmüş. Küllerin
oluşturduğu tüf, onu örten bazalt, yağmur ve rüzgarın etkisiyle zaman içinde koniler oluşturmuş.
Peri bacaları bugün Kapadokya’da en dikkat
çekici oluşum. Tarihte, Güzel Atlar Ülkesi olarak
da adlandırılan bölge ilk Hıristiyanlardan kalma
yeraltı kiliseleri, vadiler, göller, şarap mahzenleri,
açık hava müzeleriyle şaşırtıcı güzelliklere sahip.

YEDİGÖLLER / BOLU
Göllerin aynasında sonbaharı yakalayın
Yedigöller’de sonbaharın tüm renklerini bir arada
FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

göreceksiniz. Kuzeyden güneye sıralanan göller,
toprak kaymalarının vadileri kapamasıyla oluşmuş. Birbirine yüzeyden ya da yeraltından su
akışıyla bağlı. İsimleri: Sazlıgöl, İncegöl,
Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve
Seringöl. 1965’te milli park ilan edilen
Yedigöller, bitki zenginliği, engebeli arazisi,
şelaleleriyle fotoğrafçılar kadar yürüyüşçüler için
de cazip. 238 bitki türünü barındırıyor. Ormanda
sarıçam, karaçam, göknar, meşe, kayın, kızılağaç,
karaağaç, akçaağaç, ıhlamur, dişbudak ve fındık
gibi ağaç türleri; koruma altına bulunan geyik,
karaca, ayı, domuz, tilki, kurt, sincap gibi hayvanlar ve 100 kuş türü yaşıyor. Yedigöller Milli
Parkı’na İstanbul’dan karayoluyla yaklaşık 3,5
saatte ulaşılıyor. İki günlük bir tatilde buradan
Abant Gölü, Mudurnu ve Göynük’e de uğrayabilirsiniz. Yedi gölün çevresindeki yürüyüş yaklaşık bir saat sürüyor. Gülen Kayalar, Dilek
Çeşmesi ve şelale de yol üstünde. Panoramik
manzara istiyorsanız Kapankaya’ya çıkmanız
gerekiyor.
MARDİN
Her köşesi farklı fotoğraf konusu
Büyülü bir kenttir Mardin. Binaların süslemeleri
taşa oyulmuş danteli andırır. Daracık taş sokakları, geçitleriyle ortaçağı hatırlatır. Tepeye kurulduğu için altında Suriye’ye kadar uzanan ova
geceleri deniz illüzyonu yaratır. Yukarı
Mezopotamya’nın en eski şehirlerindendir. Subari, Sümer, Akad, Babil, Mitanni, Asur, Pers,
Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Artuklu ve
Osmanlı’dan izler taşır. Cami, kilise, medrese,
manastır iç içedir. Bakırcılar Çarşısı’nın ustaları,
ıssızlığın ortasında yükselen Deyrulzafaran
Manastırı, Kasimiye Medresesi’nin insan ömrünü
simgeleyen havuzları, Midyat’in telkari işleyen
kuyumcuları, topraktan peynir gibi yumuşak
çıkan Mardin Taşı’nı katılaşmadan işleyen
taşçıları, minareleri, kubbeleri başlıbaşına birer
fotoğraf konusudur.
BEYPAZARI / ANKARA
Türkiye’nin en fotojenik evleri, mahalleleri
İstanbul - Ankara karayolu üzerinde Ankara’ya

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, el sanatları satış
merkezi ve oya pazarı kurulacak. Belediye Başkanı
Tuncay Kılıç, Faruk Serpil Parkı'nda ev hanımlarının
üretip sattığı Edremit Çeyiz Evi'nin geliştirileceğini,
ilçedeki bütün üretici ev hanımlarının katılımının
sağlanacağını söyledi.
Beypazarı, Safranbolu, Kula ve Gönen'dekilere benzer, Türkiye'nin en büyük katılımlı el sanatları satış
merkezini kuracaklarını belirten Başkan Kılıç,
"Hedefimiz, yerli kültürümüzü kaliteli üretimle ülke

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
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100 kilometre uzaklıkta. İlçe, Hitit, Frig, Roma,
Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı egemenliğini yaşamış. Selçuklu döneminde göç eden
Türkmen boylarına ev sahipliği yapmış.
Osmanlı’da askeri sistemin bel kemiğini oluşturan tımarlı sipahi merkezlerinden biriymiş.
Hareketli ticari hayatı ve Sipahi Beyi nedeniyle
Beg Bazarı adını almış. Farklı kültürlerin harmanlandığı ilçede geçmişin izleri çok iyi korunmuş. Gelenekler ve geçmişin yaşam biçimi hâlâ
yaşatılıyor. Ahşap Beypazarı evleri müthiş bir
görselliğe sahip. Sokak aralarında uzun uzun
yürüyün. Tarihi çarşılara uğrayın. Köy pazarı,
Gümüşçüler Çarşısı, Suluhan, Hacı Bostan
Konağı, Hacı Üstün Konağı, Taş Mektep cazip
fotoğraf noktaları. Bakırcılık, telkari ve el
işlemeleri de ilginizi çekecek. Panoramik manzara için Hıdırlık Tepesi’ne çıkmalısınız. İnözü
Vadisi, Çayırhan Kuş Gölü ve Kara Göl doğa
fotoğrafı için uğrayabileceğiniz alternatifler.

VAN GÖLÜ / BİTLİS-VAN
Süphan ve Nemrut’u çekmeden dönmeyin
Van Gölü, doğal güzellikler, tarihi mekanlar
açısından çok zengin. Marmara Denizi’nin dörtte
biri büyüklüğündeki göl mavi, yeşil sularıyla
denizi çağrıştırıyor. Ünlü Akdamar Kilisesi,
gölün güney kıyısına yakın bir adada. Buradan
Süphan Dağı’nı fotoğraflamak için sonbahar ve
kış en uygun dönem. Gölün sodalı sularında
yaşayabilen tek balık türü İnci kefali. Turunuza
gölün batı kıyılarındaki Tatvan veya Erciş’ten
başlayabilirsiniz. Tatvan’ın kuzeyindeki Ahlat’ta
ünlü Selçuk mezarları bulunuyor. Köprüsü ve
kümbetiyle de fotoğrafçılara sıradışı mekanlar
sunuyor. Ahlat taşını yapılarda ayırt etmeye
çalışın ve mutlaka bir baston atölyesini görün.
Erciş’ten geçerek gölün kuzey ucundaki
Muradiye Şelalesi’ne ulaşabilirsiniz. Buradan
Van’ın merkezine yönelin. Van Kalesi’ne çıkın,
Kedi Evi’nde meşhur Van kedilerini
fotoğraflayın. Sonrasında Edremit, Gevaş,
Bahçesaray, Çatak, ve Gürpınar’a ve ihtişamlı
kalesiyle sizi bekleyen Hoşap’a gidebilirsiniz.
Süphan Dağı’nı ve Nemrut krater gölünü
fotoğraflamadan dönmeyin.

Beypazarı, Safranbolu, Kula ve Gönen
Edremit İlçesine örnek olacak

ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

BEYPAZARI

.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .Bize Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

ve dünya pazarlarına açmak. Edremit Çeyiz Evi'nde
585 ev hanımı ve kızımızın, evlerinde yaptıkları
nadide eserlerin sattığını tespit ettik. Bu sayıyı yetersiz buluyoruz ve ilçe dışında üretilen esrelerin de
burada pazarlanmasını istiyoruz." dedi.
Edremit Körfez Havaalanı'nın uluslararası uçuşlara
açılmasından sonra çok sayıda yerli ve yabancı turist
beklediklerini vurgulayan Kılıç, bu sayede el ürünlerinin müşterisinin de artacağını kaydetti.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý J Ý T A L BA S K I S Ý S T E M L E R Ý M Ý Z L E B A S K I L A R
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye'nin tamamında önümüzdeki günlerde de
sıcaklık ekim ayı ortalama değerinde, bazı
kentlerde ise biraz üzerinde seyredecek. Hafta
sonu da ülkenin büyük bölümünde yağış yok ve
rüzgar hafif esecek.
Türkiye'nin beş büyük kent merkezinin hava
koşulları şöyle: İstanbul bugün de güneşli, rüzgar
hafif, sıcaklık öğle saatlerinde 20-21 derece
hissedilecek. Hafta sonu da yağış beklenmiyor.
Ankara hafta sonu da az bulutlu, sıcaklık yeniden
20 derecenin üzerine çıkıyor. İzmir güneşli ve
bugün daha sıcak, hafta sonu ise bulutlu geçebilir.
Bursa açık 24 derece, Adana parçalı bulutlu ve 30
derece.
•
Marmara güneşli, rüzgarın hafif olması
nedeniyle öğle saatleri ılık geçiyor, ancak geceler
yine soğuk. Hafta sonu sıcaklık 22-27 derece
civarında ama Pazar günü hava biraz bulutlu olacak.
•
İç Anadolu'da 5 gün yağış yok, gökyüzü
parçalı bulutlu ve sabahları pus oluşabilecek.
Rüzgar yine zayıf ve güneyden esiyor, sıcaklık 2025 derece arasında olacak.
•
Ege'de güneşli ve sıcak bir sonbahar hava
var. Hafta sonu ise Yunanistan’daki yağmurdan
dolayı kıyılar bulutlanacak. Pazar günü Bodrum,
Fethiye, Muğla, Denizli boyunca yağmur olasılığı
yüksek.
•
Güneyde sıcaklık biraz düştü ama hava
yine sıcak. Bugünlerde Akdeniz az bulutlu,
Güneydoğu'da ise Suriye’den taşınan çöl tozları
puslu ve bulutlu bir gökyüzü oluşturabilir.
Gaziantep, Kahramanmaraş arasında ani sağanak
yağmur olaslığı Cumartesi de var.
•
Ekim ayını yağışsız ve sıcak geçiren
Doğu Anadolu da 4-5 serinleme oldu. Bugün Van
çevresi yağmurlu, hafta sonu biraz bulutlu ve
puslu geçecek.
•
Karadeniz’de sadece Artvin'de hafif yağmur var, bölgede hafta sonu açık ve ılık geçecek,
rüzgarlarda fazla sert değil ancak sabahın erken
saatlerinde sis oluşa17,3 °C
bilir, Bolu ve Trabzon Sıcaklık (ºC)
Nem
(%)
37
22 derece.
Basınç
(hPa)
1011,5
hPa
Beypazarı’nda ise son
.......
6 günlük hava tahmin Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) Kuseyden 2
raporu ise şöyle;
24 Ekim Cumt.
En Yüksek
25°C
En Düşük
10°C

27 Ekim Salı
En Yüksek
22°C
En Düşük
12°C

25 Ekim Pazar
En Yüksek
25°C
En Düşük
11°C
28 Ekim Çrşam.
En Yüksek
19°C
En Düşük
11°C

26 Ekim P.tesi
En Yüksek
23°C
En Düşük

12°C

29 Ekim Perşem.
En Yüksek
18°C
En Düşük
9°C

26 EKİMDE BEYPAZARINDA
ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıllık periyodik işletme, hat bakım ve onarım
çalışmaları nedeniyle 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde Ankara'nın bazı yerlerine elektrik
verilemeyecek.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan
açıklamaya göre, Beypazarı’nda bazı mahallelere 26 Ekim Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.
26 Ekim Pazartesi günü elektrik alamayacak
yerler ve saatleri şöyle: 09.00-14.00 saatleri
arasında; Cumhuriyet Mahallesi- Bulgurdede
1, 2, 3, 4 sokaklar ve civarı.

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GA ZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları
Windows Ofis Proğramları
Şirket ve İşletmelere Muhasebe Proğramları
Demolarını deneyin. Hoşunuza gitmezse Almayın!..
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı
Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları
Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları
Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
Çocuklarınızı Porno sitelerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerden, Oyun Sitelerinden,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

